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Nr. 

d/o 

Activităţi planificate Obiective Termen de realizare Responsabil 

I. Management 

1. Consiliu de Administrație 

1. Monitorizarea repartizării și organizării procesului educational la 

disciplinele opționale și a activităților extrașcolare. 

2. Cu privire la asigurarea cu manuale a elevilor din învăță-mântul 

primar, gimnazial si liceal în anul de studii 2021-2022. 

   

 Probleme identificate şi  

oferirea soluţiilor 

 

 

Decembrie (ultima 

săptămână) 

Sterpu Nina 

Andronache M. 

 Crăciun Nina 

2. Ședință de lucru cu specialiștii SAP: Cu privire la activitatea  SAP 

Nisporeni pe I semestru, anul de studii 2021 – 2022. 

Planificarea activității 

pentru semestrul II 

28 decembrie 2021 Șef SAP 

Nisporeni 

3.  Consiliere și ghidare continuă  privind implementarea 

curriculumului la discipline, a realizării procesului educaţional 

eficient 

Proces educaţional orga-nizat 

şi desfăşurat calitativ 

Pe parcursul lunii Colaboratorii 

DÎTS 

4. Monitorizarea calității procesului educațional conform actelor 

normative în vigoare. 

Monitorizarea calității proce-

sului educațional 

 Pe parcursul lunii Colaboratorii 

DÎTS 

5. Monitorizarea desfășurării tezelor semestriale. Totalizarea 

rezultatelor. 

Creșterea ratei de promovabi-

litate la examenul de BAC 

Pe parcursul lunii Responsabilii de 

discipline 

6. Monitorizarea desfășurării procesului de atestare în instituțiile 

educaționale din raion. 

Monitorizare și evaluare Pe parcursul lunii  Andronache M. 

Membrii comisiei 

7. Monitorizarea  punerii în aplicare a   Reglementărilor speciale 

privind organizarea anului de studii   2020-2021 în contextul 

epidemiologic COVID -19 

Implementarea politicilor 

publice de sănătate 

Pe parcursul lunii Colaboratorii 

direcţiei 

8. Monitorizarea implementării Instrucțiunii privind prevenirea și 

combaterea abandonului școlar și a absenteismului. 

Diminuarea abandonului și 

absenteismului școlar 

Pe parcursul lunii Lungu Valeriu 

9. Organizarea și desfășurarea ședințelor Comisiei de concurs la 

funcția de director. 

Respectarea prevederilor 

regulamentului 

Pe parcursul lunii Guțu Viorica  

10. Examinarea petiţiilor, oferirea răspunsurilor în termen. Respectarea legii 

petiționarului  

Pe parcurs lunii Colaboratorii 

DITS 

11. Audierea copilului minor  în condiții speciale Respectarea drepturilor 

copilului 

 Pe parcursul lunii Pahome Lilia 

Chetrari Adriana 

12. Completarea bazei de date a copiilor cu CES după categorii de 

dizabilitate, la nivel de instituție școlară și preșcolară și evidența 

lor. 

Evidența copiilor cu  cerințe 

educaționale speciale 

Pe parcursul lunii Drumea Olga 



         II. Ghidarea și consilierea cadrelor didactice și de conducere 

1. IP Gimnaziul Milești 

IP Gimnaziul Bălănești 

Grădinița de copii, Milești  

  

Cadre didactice și de 

conducere consiliate pe 

subiecte enunțate 

 01 decembrie 2021  

 

Marian Rodica 

2. IP Gimnaziul Brătuleni 

Grădinița de copii ,,Poienița’’, Boldurești 

08 decembrie 2021 

3.  Gimnaziile: ,,G.Vieru’’, Iurceni, Bursuc, Bolțun, Cristești    

Grădinița de copii Bursuc 

15 decembrie 2021 

III. Formarea continuă a cadrelor didactice și manageriale 

1. Seminar cu cadrele de conducere debutante: 

Funcţionarea sistemului de management financiar şi control intern. 

Implementarea Standardelor de calitate pe dimensiunea Resurse 

financiare și materiale. (IP Gimnaziul Brătuleni, IP Gimnaziul 

Șișcani, IP Gimnaziul Zberoaia, IP Gimnaziul Grădiniță Valea 

Trestieni, IP Gimnaziul Bărboieni, IP Gimnaziul Milești, IP 

Gimnaziul Călimănești, IP Gimnaziul ,,V.Dumbravă’’, Ciorești, IP 

Gimnaziul ,,G.Vieru’’ Iurceni). 

    Dezvoltarea competen-

țelor profesionale ale cadrelor 

de conducere. 

  

 

01 decembrie 2021 

  

 

Sterpu Nina 

2.  EdCamp Internațional ,,Redescoperim bucuria în Educație’’. 

Participanți: Ukraina, Moldova, România, Belorusia, Georgia, 

Armenia.  

• Format online 

• Prezență fizică 

 Promovare de bune practici 
 

 

 

07 – 17 decembrie 2021 

18 - 20 decembrie 2021 

 

 

Sterpu Nina 

3. Atelier de lucru cu directorii adjuncți pentru educație: 

Parteneriat educațional eficient în prevenirea delicvenței juvenile și 

a abandonului școlar. 

 Dezvoltare profesională 

orientată spre monitorizrea 

eficientă.   

 

21 decembrie 2021 

 

Andronache M. 

Lungu Valeriu 

4. 

  

Master – class  (Eduaţie muzicală) 

1.Implementarea MECD la educația muzicală clasa a V-VIII. 

Succese şi probleme în desfăşurarea evaluării rezultatelor elevilor.  

2.Educația muzicală în proiecte interdisciplinare și 

transdisciplinare. 

 

 

Dezvoltare profesională a 

cadrelor didactice din 

instituţiile şcolare 

 

 

23 decembrie 2021 

 

Popescu Tatiana 

  

5. Seminar metodico-practic (Limba rusă)  

Transdisciplinaritatea în cadrul orelor de limba rusă  

16 decembrie  2021 Croitoru 

Svetlana 



6. Seminar metodolșogic (învățământ primar): Implementarea 

curricula la disciplină Educația digitală, clasa  a III-a. 

Promovarea competențelor 

profesionale ale cadrelor 

didactice   

   

07 decembrie 2021 Popescu 

Tatiana 

7. Atelier de lucru (Educație plastică/Educație tehnologică) 

Strategii didactice în formarea și evaluarea competențelor 

specifice disciplinei Educație plastică/Educație tehnologică. 

14 decembrie 2021 Andronache 

Maria 

8. 

 

Atelier practic (Biologie): 

1. Evidențierea compoziției chimice a osului; 

2. Recunoasterea la microscop a diferitor elemente figurate ale 

sângelui. 

3. Diviziunea celulară - Mitoza. 

4. Analiza arborelui genealogic al familiei. 

 

Promovarea competențelor 

profesionale ale cadrelor 

didactice   

 

14 decembrie 2021 

Lungu Alexandra 

Mărgărint E. 

Crăciun Liliana 

Cozma Lidia 

9. Ședință de informare cu cadrele didacice/de conducere,  organizată 

de CNA. 

Dezvoltare profesională a 

cadrelor didactice 

02 decembrie 2021 Andronache M. 

10 Seminar republican cu profesorii de chimie, organizat de UTM.  16 decembrie Lungu Alexandra 

 

11. 

Ședință republicană de lucru cu șefii SAP, organizată de MEC și 

CRAP. 

Analiza activității SAP pentru 

anul 2021 

21-22.12.2021 Drumea Olga 

12. Instruire online în cadrul Proiectului Mensana: ,,Specificații, 

aplicații și intervenții în tulburări de personalitate’’. 

 

Dezvoltarea competențelor 

profesionale 

08, 15 decembrie, ora 

13.00-17.00    

Drumea Olga 

13. Atelier republican de formare a logopedului, organizat de 

Asociația logopezilor din R.Moldova. 

16 decembrie 2021 Rotaru Natalia 

             IV. Școala tânărului specialist 

1.    Sugestii/recomandări privind perfectarea corectă a documentaţiei 

şcolare 

Dezvoltarea competențelor 

profesionale ale cadrelor 

didactice tinere 

 

La solicitare 

 

Responsabilii de 

discipline școlare 2. Consilierea tinerilor specialiști. 

           V.  Probe de evaluare/teze semestriale 

1.  Matematică, clasa a IX-a   

Evaluarea competențelor 

elevilor 

  

 15 decembrie 2021  Crăciun Nina 

2. Limba și literatura română 02 decembrie 2021 Croitoru Svetlana 

3. Desfășurarea tezelor semestriale, I semestru, a.s.2021-2022. Conform graficului Conducătorii de  

licee 

 VI.  Concurs la funcția de director 

1.    IP Liceul Teoretic ,,B.Cazacu’’, or. Nisporeni, etapele  III-IV. Promovarea competențelor 

manageriale 

 

  02 decembrie 2021  Sterpu Nina 

Guțu Viorica 2. IP Gimnaziul-Grădiniță Valea Trestieni, etapele II, III, IV.   Pe parcursul lunii 
(conform Programului 

CTICE) 



  VII. Concursuri. Activități extrașcolare    

1.  Concurs raional ,,Pedagogul anului, ediția 2022’’/Etapa locală 

 

Identificarea și promo-varea 

pedagogilor cu vocație  

 Pe parcursul lunii  Conducătorii de 

instituții 

2. Olimpiada  şcolară la disciplinele de studii, etapa şcolară Identificarea elevilor 

deținători de performanță, 

includerea acestora în lotul 

olimpic 

 Pe parcursul lunii  Conducătorii de 

instituții 

3. Turnamentul naţional în domeniul Drepturilor omului/copilului/ 

etapa locală.  

 

Consiliere şi antrenament în 

implicare de proiecte 

Pe parcursul lunii Conducătorii de 

instituții 

4. Ziua mondială anti SIDA Informarea şi conştientizarea 

elevilor 

01 decembrie 2021 Conducătorii de 

instituții 

 VIII.    Activități de elaborare a politicilor educaționale       

1. Elaborarea Regulamentului cu privire la organizarea și 

desfășurarea sărbătorilor de iarnă, ediția 2022. 

Elaborarea Regulamen-tului 

concursului 

 Pe parcursul lunii Andronache 

Maria 

           IX. Activitatea Consiliului raional al elevilor 

 Ședința Consiliului elevilor: 

1. Aprobarea listei membrilor Consiliului raional al elevilor, anul 

de studii 2021-2022 

2. ,,Consiliul elevilor–oportunitate de implicare în viața școlii’’ 

3. Cu privire la repartizarea orelor opționale și a activităților 

extrașcolare, anul de studii 2021-2022. 

 

Implicarea elevilor în 

procesul decizional 

 

09 decembrie 2021 

 

Susanu Ion 

Andronache 

Maria 

    X.  Activități de promovare a politicii incluzive 

1. Analiza dosarelor copiilor înaintate spre evaluare complexă 

(Grădinița de copii ,,Raza’’ Bărboieni). Evaluarea, completarea și 

transmiterea rapoartelor de evaluare complexă 

Selectarea instrumentelor de 

evaluare 

 Decembrie 2021 Specialiștii SAP 

2. Reevaluarea dezvoltării copiilor cu CES din instituțiile educa-

ționale: IP Gimnaziul ,,V.Bulicanu’’ Boldurești, IP Gimnaziul 

,,G.Vieru’’ Iurceni, Grădinița de copii ,,Lucurici’’ Nisporeni. 

Completarea și transmiterea rapoartelor de reevaluare a dez-

voltării copilului.  

Identificarea progrese-

lor/regreselor copiilor cu CES 

Decembrie 2021 Specialiștii SAP 



3. Asistență psihologică copilului aflat în situație de risc (conform 

cererilor parvenite, graficului elaborat lunar și la  solicitare). 

 Stabilizarea stării psiho-

emoționale 

 Decembrie 2021  Chetraru Adriana 

Pahome Liliana 

 

4. Dezvoltarea limbajului și comunicării copilului cu tulburări de 

limbaj. Formularea recomandărilor logopedice pentru CDS, CD, 

părinți și prezentarea lor în instituțiile educaționale. 

Depășirea dificultăților de 

comunicare 

Decembrie 2021 Rotaru Natalia 

5. Asistență educațională copiilor cu probleme în dezvoltare 

(conform cererilor parvenite și a graficului elaborat). 

Dezvoltarea motivației pentru 

învățare 

Decembrie 2021 Bouroș Ion 

Buhnea Ana 

6. 
 

Consilierea părinților, cadrelor didactice, (conform cererilor 

parvenite,  graficului elaborat și la  solicitare). 

 

Prevenirea/depășirea 

dificultăților de învățarea 

Decembrie 2021 Drumea Olga 

Pahome Liliana 

7. Aplicarea Hotărârii de Guvern nr. 357. Completarea formularului 

nr. 5. 

Determinarea dizabilității   Decembrie 2021 Specialiștii SAP 

8. 
 

Implementarea programului ,,12 PLUS’’. Expunerea online în 

rândul adolescenților. 

 

 Dezvoltarea competen-țelor 

de navigare în siguranță în 

mediul online 

 Decembrie 2021  Specialiștii SAP 

          XI. Analiza rapoartelor/ notelor informative furnizate de către conducătorii instituțiilor educaționale cu referire la: 

1. Prezentarea rapoartelor/ notelor informative,  materialelor către  

DÎTS Nisporeni: 

- Analiza probelor de evaluare la disciplinele școlare:  

• Limba și literatura română, clasa a IX-a 

• Matematică, clasa a IX-a   

 

 

 

Informare și raportare 

calitativă a datelor 

 

 

 

 

08 decembrie 2021 

21decembrie 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Conducătorii 

instituțiilor 

educaționale  

 -  Informație privind abandonul școlar al copiilor cu vârsta între 7-

16 ani, în scris (textual și în schemă). 

- Lista copiilor neșcolarizați, cu specificarea anului de naștere, 

clasa, motivul de neșcolaritate, măsurile întreprinse. 

- Lista copiilor cu abandon școlar, cu specificarea anului de 

naștere, clasa, motivul abandonului, măsurile întreprinse. 

- Raportul cu privire la reușita școlară. 

- Rezultatele tezelor semestriale, sesiunea de iarnă. 

- Raport cu privire la cazurile ANET, semestrul I. 

- Raport   cu privire la alimentația copiilor, semestrul I. 

- Despre activitatea instituțiilor preșcolare (raport statistic). 

 

 

 

 

 

Până la 25 decembrie 

2021 



- Informație cu privire la cazurile de infectare cu COVID – 19 a 

personalului și a elevilor din instituții; 

- Informație cu privire la vaccinarea personalului din instituții. 

2. 

 

Prezentarea rapoartelor/ notelor informative,  materialelor către 

MEC al RM, alte instituţii ale statului  etc. 

 - Raport de închiriere a manualelor școlare, anul de studii 2021-

2022. 

 - Informație cu privire la cazurile de infectare cu COVID – 19 a 

personalului și a elevilor din instituții; 

- Informație cu privire la vaccinarea personalului din instituții; 

-  Informație cu privire la repartizarea orelor opționale, anul de 

studii 2021-2022. 

- Informație cu privire la școlarizare și abandon școlar, semestrul I, 

anul de studii 2021-2022. 

 - Raportului statistic pentru CRAP pentru anul calendaristic 2021. 

 

 

 

Informare și raportare 

calitativă a datelor 

 

 

06 decembrie 2021 

 

 

săptămânal 

 

 

01 decembrie 2021 

 

 30 decembrie 2021  

 

31 decembrie 2021 

 

 

Crăciun Nina 

 

  

Marian Rodica 

 

Andronache 

Maria 

 

Lungu Valeriu 

 

Drumea Olga 

 XII. Parteneriate 

1. Continuarea colaborării cu AO Parteneriate pentru Fiecare Copil 

în realizarea proiectului  ,,Sporirea accesului copiilor cu necesități 

speciale la servicii comunitare de suport și educație în primii ani 

de viață”. 

Dezvoltarea parteneriatelor 

educaționale; 

 

 

Permanent Specialiştii SAP 

2. Continuarea colaborării cu  CCF Moldova în realizarea proiectului 

”Spre o școală incluzivă în Moldova”. 

Dezvoltarea parteneriatelor 

educaționale. 

 

Permanent  Specialiştii SAP 

 

 

 


